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RESULTATER AF EVALUERINGEN
Håndboldens Dag blev første gang afholdt den 5. januar 2019. Fra projektteamet skal der lyde en stor tak til alle
de godt 150 klubber, der kastede sig ud i Håndboldens Dag 2019. Det var en stor fornøjelse at følge dagen i
hallerne og på Facebook på dagen.
Dette er klubbernes evaluering af dagen på baggrund af et online spørgeskema, som alle tovholdere har fået
tilsendt. 134 af 144 arrangører har svaret på skemaet. Det giver en svarprocent på 93 pct. Den høje svarprocent
skyldes bl.a. personlig opfølgning på alle arrangementer fra projektteamet.
Evalueringsskemaet indeholder også nogle kvalitative spørgsmål. Svarene på de spørgsmål er ikke medtaget i
denne evaluering, men indgår som vigtig viden i planlægningen af fremtidige udgaver af Håndboldens Dag.
I planlægningen af Håndboldens Dag 2020 indgår også statistiske opgørelser over kommunikationen på sociale
medier, i trykte medier, på hjemmeside, i nyhedsbreve mv.

Involverede klubber
Oprindeligt tilmeldt

170

Frameldinger undervejs

26

Afholdte arrangementer

144

Involverede frivillige i alt

1.498

Frameldinger skyldtes en blanding af mangel på frivillige hænder, sygdom og især mangel på facilitetstid.
Nogle klubber holdt et arrangement sammen – bl.a. i holdfællesskaber – så i alt har over 150 klubber været involveret i Håndboldens Dag.

Deltagere på dagen
10 arrangementer indgår i beregningerne i dette afsnit som gennemsnit af de øvrige, da de ikke har udfyldt
spørgeskemaet. Projektteamet ved positivt, at alle disse arrangementer har været afholdt.
Hvis en klub har angivet eksempelvis 5-7 rekrutterede medlemmer, er det middelværdien (6), der indgår i beregningen.
Deltagere på Håndboldens Dag

11.593

Gennemsnit pr. arrangement

81

Arrangementer med 100 deltagere eller derover

42

Højeste antal deltagere et sted

250

Laveste antal deltagere et sted

10
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Deltagerantallet for klubber, der deltog i et Håndboldens Dag-seminar, er 92 i gennemsnit, mens gennemsnittet
for klubber, der ikke deltog i seminaret, er 77.
Nye medlemmer
Deltagende ikke-medlemmer

4.001

Voksne ikke-medlemmer, som deltog på dagen

1.870

Rekrutterede medlemmer (klubbernes estimat)

1.009

Højeste antal rekrutterede medlemmer

30

Laveste antal rekrutterede medlemmer

0

Der er altså en konverteringsrate på 25 pct. af deltagende ikke-medlemmer, der bliver medlemmer i klubberne.
Flere klubber med over 10 rekrutterede medlemmer har anført, at det skyldes oprettelse af helt nye hold (primært Håndboldfitness, Five-a-side Håndbold og Trille & Trolle)

Aktiviteter på og efter dagen
I dette og de følgende afsnit medtages udelukkende de 134, der har svaret på spørgeskemaet.
Klubberne har på Håndboldens Dag haft disse aktiviteter på programmet, som der i spørgeskemaet er spurgt
specifikt ind til:

Aktiviteter på dagen

Antal

Procent

Håndboldfitness

66

49 pct.

Five-a-side Håndbold

89

66 pct.

Spil for børn/unge med bløde bolde

125

93 pct.

Familiespil med bløde bolde

90

67 pct.

Alm. håndbold med harpiks

15

11 pct.

Ingen arrangementer udbød udelukkende alm. håndbold med harpiks. De bløde bolde var med andre ord i spil
alle steder. 11 klubber udbød kun spil for børn/unge. De resterende 123 havde tænkt de voksne ind i spillet med
de bløde bolde.

Voksenaktiviteter med bløde bolde
efter dagen

Antal

Procent

Håndboldfitness

56

42 pct.

Five-a-side Håndbold

42

31 pct.

Andet voksenmotionstilbud

12

9 pct.

Familiehåndbold

16

12 pct.
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Det er endnu for tidligt at sige præcis, hvor mange varige tilbud til voksne, Håndboldens Dag har medvirket til at
skabe. Konsulenterne er i skrivende stund i fuld gang med opfølgningen.

Klubbernes tilfredshed med Håndboldens Dag
Klubberne har på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds vurderet Håndboldens Dag
på tre parametre. Resultaterne fremgår her:
Forløbet omkring
Håndboldens Dag

Arrangørpakken til Informationen om HåndbolHåndboldens Dag? dens Dag fra BDFL Håndbold

1: Meget utilfreds

0

0

0

2

2

3

3

3

21

15

13

4

60

59

57

5: Meget tilfreds

51

57

61

Middelværdi

4,2

4,3

4,3

Arrangørpakke og markedsføring
Klubbernes brug af den fysiske
arrangørpakke

Antal

Procent

Runde reklameplakater

107

80 pct.

Runde 'Velkommen til Håndboldens Dag'plakater

100

75 pct.

Vil du prøve mere'-plakaten

51

38 pct.

Runde invitationskort

101

75 pct.

Den gule Five-a-side-håndbold

130

97 pct.

Inspirationskort til planlægning af
Håndboldens Dag

92

69 pct.

Tatoveringer

102

76 pct.

Familiediplomer

86

64 pct.

VM-plakater

96

72 pct.
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Klubbernes brug af den digitale
arrangørpakke

Antal

Procent

Tekster til hjemmeside og Facebook

126

94 pct.

Guide til oprettelse af Facebook-begivenhed

53

40 pct.

Skabelon til pressemeddelelse

61

46 pct.

Billeder/grafik til hjemmeside

92

69 pct.

To-do-liste til planlægning af Håndboldens
Dag

60

45 pct.

Video til hjemmeside og Facebook

68

51 pct.

Skrivbar print-selv-plakat

20

15 pct.

BDFL Håndbold anbefalede specifikt klubberne at gøre brug af klubbens medlemmer, Facebook-begivenheder
og lokal/regional presse. Derudover var det en anbefaling for de ressourcestærke klubber at lave et mindre arrangement i lokalområdet op til dagen. Det kom der følgende ud af:

Anvendte kommunikationskanaler

Antal

Procent

Klubbens medlemmer

124

93 pct.

Facebook-begivenhed

128

96 pct.

Lokal/regional presse

71

53 pct.

Mindre arrangement i lokalområdet

16

12 pct.

Klubber, der havde gjort brug af lokal/regional presse, havde i gennemsnit 88 deltagere, mens klubber uden lokal/regional pressedækning havde 72 deltagere i gennemsnit.
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Næste udgave af Håndboldens Dag
Klubben vil deltage i næste udgave af
Håndboldens Dag

Antal

Procent

Ja

109

81 pct.

Nej

1

1 pct.

Ved ikke

24

18 pct.

Antal

Procent

Ja

116

87 pct.

Nej

0

0 pct.

Ved ikke

18

13 pct.

Antal

Procent

Ja

55

41 pct.

Nej

43

32 pct.

Ved ikke

36

27 pct.

Vi kan anbefale andre klubber at være
med i Håndboldens Dag

Giver det mening at holde fast i
første lørdag i januar?

28 klubber nævner kvalitativt, at de også bakker op om januar, men den bør ligge i den anden weekend af januar i stedet for den første. 19 klubber foreslår omvendt sæsonstart/august/september.
Konsulenternes feedback efter Håndboldens Dag har overvejende været, at dagen fortsat bør ligge i januar –
dog er enkelte fortalere for august/september.

Klub vil gerne kontaktes pr. mail om
Håndboldens Dag 2020

Antal

Procent

Ja

134

100 pct.

Nej

0

0 pct.

Samtlige klubber vil dermed blive kontaktet vedr. Håndboldens Dag 2020.
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PROJEKTTEAMETS KONKLUSIONER
Som nævnt indledningsvis kombineres denne evaluerings tal med kvalitative input fra klubber, konsulenter, deltagere m.fl. for at skabe så optimale rammer som muligt om Håndboldens Dag 2020. Udviklingsarbejdet ligger
primært i februar-maj 2019. På baggrund af klubber og konsulenters feedback vil der dog ikke blive ændret meget i rammerne for Håndboldens Dag.
Projektteamet arbejder videre med følgende:
-

-

Håndboldens Dag 2020 bliver lørdag den 11. januar, som bliver holdt turneringsfri. Datoen er efter ønske fra flere klubber flyttet lidt længere væk fra nytår, men stadig med mulighed for at skyde det nye år
ind.
Familier (herunder naturligvis voksne) vil igen være den primære målgruppe – inkl. spil med bløde
bolde i form af Five-a-side Håndbold, Håndboldfitness, familiebold og spil for de mindste.
Der vil blive udbudt ca. otte Håndboldens Dag-seminarer i efteråret 2019 med god mulighed for at deltage uanset geografisk placering.
Der vil ske mindre justeringer i den fysiske og digitale pakke. Eksempelvis udgår de elementer, der var
knyttet op på VM i herrehåndbold i 2019.
Det vil igen i 2020 være gratis for en håndboldklub at deltage i Håndboldens Dag. Der vil dog være en
afmeldingsfrist, der hedder 1. december 2019. Indkøb af bløde bolde kobles på som tilkøbsmulighed.
Informationsniveauet til de involverede klubber opretholdes.
Klubberne opfordres endnu tydeligere til at have motionshåndboldtilbud klar lige efter Håndboldens
Dag. DHF og DGI’s konsulenter hjælper gerne med at få tilbuddene tyvstartet i løbet af 2019.

Klubberne kan få besked via mail, når klubtilmeldingen åbner: https://www.bevaegdigforlivet.dk/haandbold/forklubber/haandboldens-dag/tilmeld-din-klub
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